Ohlášky 24. dubna 2022

Dnes je 24. dubna – 2. neděle velikonoční, neděle Božího milosrdenství
Mše sv. v 7:00 byla sloužena za živou a zemřelou rodinu
Mše sv. v 9:00 byla sloužena za farnost
Mše sv. v 10:30 byla sloužena za zemřelé manžele Ivu a Klemka Rejškovy
Datum:

Liturgické oslavy v týdnu:

Bohoslužby:

pondělí
25. 4.

svátek sv. Marka, evangelisty

v 18:00, za Jana a Růženu Linduškovy, zemřelou přízeň
a živou rodinu

úterý
26. 4.

úterý 2. týdne velikonočního

v kapli v Kohoutovicích v 17:30, za syna Davida
a maminku

středa
27. 4.

středa 2. týdne velikonočního

v 16:45 ,dětská‘, za zemřelého manžela Karla
Šantrůčka, syna Karla, zemřelé dvoje rodiče a duše v
očistci

čtvrtek
28. 4.

čtvrtek 2. týdne velikonočního

ve 12:00, za + Jarmilu Fürstovou (zádušní mše sv.
s rozloučením ke kremaci; čas se může změnit)
a v 18:00, za uzdravení v rodině

pátek
29. 4.

svátek sv. Kateřiny Sienské, panny v 18:00, za rodiče Slezákovy, dva syny, dvoje rodiče,
a učitelky církve, patronky Evropy zemřelou přízeň a živé rodiny

sobota
30. 4.

sobota 2. týdne velikonočního

v 8:00, na úmysl dárce

neděle
1. 5.

3. neděle velikonoční

v kapli v Kohoutovicích v 7:30, za Emilii a Viléma
Gabrielovy, rodiče a sourozence
ve farním kostele v 9:00, za Marii a Břetislava
Rösslerovy, rodinu Vitulovu, Brázdovu, syna Jaroslava
a za Kristinu a Jindřicha Závodských
v kapli v Kohoutovicích v 10:30, za farníky

Po mši sv. je v Domku otevřená farní knihovna.
Dnes se koná od 17h v Domku setkání Klubu křesťanských seniorů.
Čas čtvrteční pohřební mše sv. se ještě může s nízkou pravděpodobností změnit - konečný čas bude uveden
na parte v žebětínské venkovní nástěnce.
Lectio divina - rozjímavá četba Písma Svatého - se koná do konce června každý čtvrtek v 19h v kapli mimo 2.
v měsíci, kdy je adorace.
Oznámení křtu: v sobotu 30. dubna bude ve farním kostele pokřtěna Kristina Němcová a v kapli Sv. rodiny
Terezie Wiewiorková.
V neděli 1. května u příležitosti 20. výročí kněžského svěcení a životního jubilea (50 let) slouží všechny mše sv.
ve farnosti P. Petr Matula, SDB, kohoutovický rodák.
V neděli 1. května v Žebětíně při mši sv. požehnáme sochu sv. Floriána, patrona požárníků, pro novou
hasičskou zbrojnici.
Autobus na pouť do Mikulčic ještě není celý obsazen. Přihlašovat se lze pouze na archy v kostele či kapli
(vzadu na stolku s tiskem): v Kohoutovicích naposledy v úterý 3. května, v Žebětíně až do čtvrtka 5. května.
Platba v sakristii. Obědy už přihlašovat nelze. Děkujeme za pochopení.
Májovou pobožnost se modlíme po celý květen takto:
ve farním kostele vždy 40 minut před každou mší sv., první setkání bude v neděli 1. května;
v kapli Svaté rodiny v pondělí, středu a pátek vždy od 19:00, první setkání bude v pondělí 2. května.

